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Р егіона льний
ла ндша фтний па рк
«Т илігульський»

Гідрологічний
за ка зник
«С олоне озеро»

Орнітологічний
за ка зник «Пониззя

Т илігульського лима ну»

Гідрологічна  па м’ятка
природи «Джерело
в с.Р иб а ківка »

На ціона льний природний
па рк "Білоб ережжя
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Екологічний курорт "Т илігульський"

Вироб нича  зона  курорту

Р озва ж а льний комплекс

Відпочинкова  зона  "Т узли"

SPA-курорт "Винний"

Курорт "Коб лево"

Молодіжний курортМорський курорт

С імейний курорт "Р иб а ківка "

СХ ЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
КОБЛІВСЬКОЇ ОТГ

Березанського рай ону Ми кол аївської обл асті
Умовні позна чення 

Р озподіл лісових земель існуючий
Тери торія л ісог оспод арського при значе ння існуюча

Р озподіл лісових земель проектний
Тери торія зе л е ни х насад же нь загал ьног о кори стування проектна

Тери торія зе л е ни х насад же нь спе цпри значе ння проектна
Функціона льні зони існуючі

Тери торія громад ської забуд ови  існуюча 

Тери торія жи тл ової сад и бної забуд ови  існуюча

Тери торія ви робни ча існуюча

Тери торія транспортної інфраструктури  існуюча

Тери торія інже не рної інфраструктури  існуюча

Тери торія комунал ьни х об'єктів існуюча

Тери торія рекреацій ног о при значе ння існуюча

Тери торія спе ціал ьног о при значе ння існуюча

Тери торія кл ад ови ща існуюча

Фруктові і ци трусові сад и  існуючі

Ви ноград ни ки  існуючі

Пл антації технічни х кул ьтур існуючі
Функціона льні зони проектні

Тери торія громад ської забуд ови  проектна

Тери торія ви робни ча проектна

Тери торія транспортної інфраструктури  проектна

Тери торія інже не рної інфраструктури  проектна

Тери торія комунал ьни х об'єктів проектна

Тери торія рекреацій ног о при значе ння проектна

Тери торія кл ад ови ща проектна
Т ериторії на селених пунктів

Тери торія насе л е ног о пункту

Тери торія насе л е ног о пункту проектна
Т ериторія сільськогоспода рського призна чення

Тери торія сіл ьськог оспод арського при значе ння існуюча

Аеродроми с/г а віа ції

Аерод ром с/г авіації проектни й

С поруди енергогенеруючих підприємств
Ге л іостанція (ГЛС) існуюча

Межі а дміністра тивно-територіа льних одиниць
Межа насе л е ног о пункту існуюча

Межа насе л е ног о пункту проектна
Межі а дміністра тивно-територіа льних одиниць

Межа обл асті

Межа тери торіал ьної громад и
Межі територій природно-за повідного фонду

загал ьнод е ржавног о значе ння

місцевог о значе ння
Зміна  ста тусу доріг Ц И ВІЛ Ь БУД

Зміна статусу на обл асну місцевог о значе ння
Р еконструкція доріг Ц И ВІЛ Ь БУД

Реконструкція д оріг
Автомоб ільні дороги держ а вного зна чення

Міжнарод на існуюча

Тери торіал ьна існуюча

Тери торіал ьна проектна
Автомоб ільні дороги місцевого зна чення

Обл асна існуюча

Обл асна проектна

Рай онна існуюча

Рай онна проектна

Інша д орога існуюча

Інша д орога проектна
Водні об 'єкти

Вод ні об'єкти
Р іки шириною від 3 до 5 метрів

Ріки  ши ри ною від  3 д о 5 метрів
Р іки, ка на ли шириною до 3 м

Ріки , канал и  ши ри ною д о 3 м

Готелі, мотелі
Готе л ь проектни й

За кла ди дозвілля
Закл ад  д озвіл л я, ви д ови щни й  закл ад

Закл ад  д озвіл л я, ви д ови щни й  закл ад  проектни й

Музе й

Місце прове д е ння кул ьтурно-масови х заход ів

Місце прове д е ння кул ьтурно-масови х заход ів  проектне

Вод но-розважал ьни й  об'єкт

Бібл іотека

Спорти вни й  закл ад  (об'єкт)

Спорти вни й  закл ад  (об'єкт) проектни й

Гол ьфкл уб проектни й

Це нтр технічни х ви д ів спорту проектни й

Місце д л я занять вод ни ми  ви д ами  спорту проектне

Це нтр кул ьтури  спожи вання ви на проектни й

Парк розваг проектни й

Місця д л я ри бол овл і проектні
Вироб ничі та  комуна льні об 'єкти

Місце захороне ння інфекцій ни х трупів твари н закри те
За кла ди поб утового об слуговува ння

Закл ад  громад ськог о харчування

Закл ад  громад ськог о харчування проектни й

Торг ове л ьни й  закл ад

Торг ове л ьни й  закл ад  проектни й

Від д іл е ння зв'язку
Т уристично-рекреа ційні за кла ди

База від почи нку та тури зму прое ктна

Санаторій проектни й

Мол од іжни й  табір проектни й
Водні туристичні ма ршрути

Вод ни й  тури сти чни й  маршрут 1

Вод ни й  тури сти чни й  маршрут 2
Об 'єкти природно-за повідного фонду (ПЗФ) поіменова ні

заказни к

націонал ьни й  при род ни й  парк

пам'ятка при род и

ре гіонал ьни й  л анд шафтни й  парк

Місце від почи нку на при род і, 
об'єкт зе л е ног о тури зму, місце пол ювання, 
ри бал ьства, рекреацій на зона проектна


